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  ملخصال

ائج اليت مت هتدف هذه الدراسة إىل عرض واقع التنمية السياحية يف دول مشال إفريقيا من خالل الوقوف على اإلسرتاتيجية املتبعة يف هذه الدول والنت 
  ىل توضيح أهم التحديات اليت تعرتض دول مشال إفريقيا يف مسريهتا لتنمية القطاع السياحي.حتقيقها، باإلضافة إ

 األداءمل حيقق النتائج املطلوبة حيث أن فانه االهتمام ضمن سياسته التنموية بحظى  أفريقياقطاع السياحة يف دول مشال  خلصت الدراسة رغم أن
السياحية  اإليراداتقطاب السياح الوافدين أو من حيث نسبة مسامهته يف الناتج احمللي، أو حىت من حيث السياحي هلاته الدول ضعيف سواء من حيث است

 %2واليت مت تتجاوز 

 التنمية السياحية، اإلسرتاتيجية السياحية، اإليرادات السياحية، حتديات التنمية السياحية، دول مشال إفريقيا. الكلمات المفتاحية:

 JEL:JEL:   Q01, R11 ,   O55, O12تصنيف 

 

Abstract   

The aim of this study is to present the reality of tourism development in the North Africa’s countries through identifying 

the strategy which is adopted in these countries, and the results that was achieved, in addition to illustrated the most 

important of the challenges facing the North African countries in their journey  to develop the tourism sector . 

The study concluded unless  the tourism sector in the North Africa countries has received attention as part of its 

development policy, it didn’t achieve the desired results , when the tourist performance of this countries is weak both in 

the term of attracting foreign tourists or in term of its contribution in the GDP or also in term of tourism revenues that is 

Exceeding 2% 

Keywords: tourism development, tourism strategy, tourism revenue, tourism development challenges, North African 

countries. 
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  مقدمة

 حل يف تساهم اليت احلديث العصر يف الصناعات أهم من أصبحت اكوهن البدائل، هذه أهم متثل السياحة صارت التنمية، وحتقيق اقتصادها لدعم
 املعاصر. عاملنا منها يعاين اليت االقتصادية كالتاملش من الكثري

صناعات وزاد االهتمام واالعرتاف هبا من قبل الكثري من احلكومات كوهنا أهم الصناعات القادرة على حتقيق معدل منو اقتصادي يفوق العديد من ال 
فهي تتأثر وتؤثر على نشاط اإلنتاج،االستهالك، الرحالت، االتصاالت، ، األخرى، وذلك لقدرهتا على تنشيط اهليكل الديناميكي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا

ة، وتعزيز فرص العمل، وجذب املوانئ، الفنادق، البنوك، عمليات التجارة الداخلية واخلارجية...إخل. ما يؤدي إىل زيادة الدخل، وزيادة مسامهتها يف التنمية الشامل
 ح االختالل يف امليزان التجاري، واإلسهام بفعالية يف تطوير هذه امليزانيات يف االقتصاديات الدولية.االستثمارات، واملسامهة بشكل كبري يف إصال

ئية تؤهلها ومن خالل هذه الدراسة سنحاول الرتكيز على واقع التنمية السياحة يف دول مشال إفريقيا يف ظل ما تتمتع به من مقومات مادية وبشرية وبي
اجلذب السياحي يف العامل، وما مدى مسامهة السياحة يف االقتصاد هذه الدول؟ وهل بإمكان دول مشال إفريقيا تنمية السياحة يف ألن تكون احد أهم مناطق 

 ظل التحديات اليت تواجهها؟ 

عطيات اإلحصائية. وذلك من ومن اجل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية، اتبعنا املنهج الوصفي التحليلي لإلحاطة باجلوانب النظرية للدراسة وحتليل امل
 خالل التطرق إىل احملاور التالية: 

 مفهوم التنمية السياحية المحور األول:

 إسرتاتيجية التنمية السياحية بدول مشال إفريقيا المحور الثاني:

 واقع التنمية السياحية بدول مشال إفريقيا المحور الثالث:

 لسياحية بدول مشال إفريقياالتحديات اليت تواجه التنمية ا المحور الرابع:

 : مفهوم التنمية السياحية أوال

 تعريف السياحة: 1.1

 السياحة مفهوم أن كما السياحي، للنشاط املكونة األنشطة وتعقد تشابك بسبب وذلك منضبطا تعريفا   السياحة لتعريف اجلهود من الكثري بذلت
 ركز الباحثني فبعض بسيكولوجية، اجتماعية، خمتلفة اقتصادية، نظر وجهات حسب عاريفهات تطورت وبذلك تطبيقها وكيفية السياحية األنشطة تطور مع تطور
 الظاهر، نعيم )والرياضية... والثقافية واإلنسانية الدولية العالقات تنمية أساس على أهنا اعتربها من ومنهم وثقافية، واجتماعية السياحة كظاهرة اقتصادية على

 الروح غذاء أو مداخن بدون الصناعة وحىت أو الصناعة املتكاملة واملركبة املتداخلة الصناعة أو العشرين القرن صناعة اعتربها نم ، ومنهم1( 2001، إلياس سراب
 . وفيما يلي حناول ذكر أهم التعاريف.2( 2002، خالد كواش)والعشرين الواحد القرن برتول أو

ب السويسري املختص يف السياحة "إن أول صعوبة ملن يريد دراسة السياحة هو اخلبري والكات Gérard Guibilatoويقول جريارد جيبيالتو 
والرتفيه  واإلطعام واإليواء كالسفر األنشطة من كبري بعدد وترتبط جدا واسع مفهوم ذات لمةك هي فالسياحة، 3( Gérard Guibilato  ،1891)تعريفها"

 وتنوع السياحة جماالت تعددف .السائح يزورها اليت البلدان أو لألماكن والثقافية واالجتماعية االقتصاديةو  الطبيعية العوامل من واالنتفاع االطالع وحب والتنشيط
 للسياحة. وموحد دقيق مفهوم حتديد يف صعوبة يشكالن تنظيمها أو ممارستها خالل من حتقيقها املراد األهداف

 من تنبثق عصرنا ظواهر من ظاهرة بأهناوالذي اعتربها " 1801عام  Jobert Freuler وأول تعريف للسياحة جاء على يد األملاين جوبري فرويلر
 منو إىل وأيضا اخلاصة، طبيعتها هلا مناطق يف اإلقامة من واملتعة بالبهجة الشعور وإىل الطبيعة، جبمال واإلحساس اهلواء تغيري وإىل للراحة املتزايدة احلاجة

 )ومثرة تقدم وسائل النقل" التجارة والصناعة نطاق التساع مثرة كانت اليت االتصاالت وهي اإلنسانية اجلماعات من خمتلفة شعوب بني األخص على االتصاالت
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 الظواهر كل جمموع"بأهنا  عرفها شولرين فقد النمساوي االقتصادي اجلوانب اإلنسانية والنفسية أما التعريف على هذا ركز . وقد4(2002، حممد منري حجاب، 
 عبد ماهر )بالتبعية" ترتبط اليت الظواهر وهي عنها ورحيلهم فيها وإقامتهم معينة دولة أو ما منطقة إىل املسافرين وصول على ترتتب اليت قتصادياال الطابع ذات

ري الدائمة وغري املرتبطة ، وهذا التعريف ركز على اجلانب االقتصادي بالدرجة األوىل، إال انه ربط بني السياحة من ناحية واإلقامة غ5(2001،  السيسي اخلالق
 بأي سعي للربح املادي من ناحية أخرى.

وحسب جون ميشو وهو مسؤول يف اجمللس األعلى للسياحة الفرنسي عرف السياحة بأهنا "نشاط حيتوي على عملييت إنتاج واستهالك حتتم تنقالت 
 )سلية، التداوي، اجتماعات، زيارة املقدسات الدينية، جتمعات رياضية ...إخل"خاصة هبا خارج مقر اإلقامة األصلي ليلة على األقل، حيث يكون السبب هو الت

G.P lq zoto ،1881 )6. 

قال من ومن العلماء العرب يعرفها حسني كفايف وهو باحث يف االقتصاد السياحي على أهنا "حركة يؤديها الفرد أو جمموعة من األفراد، بغرض االنت
أو للرتفيه أو لقضاء اإلجازات أو حلضور املؤمترات أو املهرجانات، أو للعالج واالستشفاء، ليس بغرض العمل واإلقامة الدائمة مكان إىل آخر، ألسباب اجتماعية 

. ودقق هذا التعريف أكثر على 7(1881،  كفايف حسني )وال تدخل يف السياحة اهلجرة من بلد آلخر أو حىت للعمل املؤقت، كذا أعضاء السلك الدبلوماسي"
 اب التنقل السياحي.أسب

 املتحدة األمم مؤمتركما قامت املنظمات الدولية واملؤمترات الدولية العلمية للسياحة جبهود إلعطاء تعريف للسياحة فعلى سبيل املثال: تعريف 
 الدائمة إقامته مكان من الفرد انتقال ىعل تقوم وإنسانية اجتماعية ظاهرة هي"السياحة  أن قرر حبيث 1963 عام روما الدويل الذي انعقد يف والسفر للسياحة

نوعني:  إىل تنقسم وهي .التارخيية أو أو العالجية الرتفيهية السياحة هبدف شهرا عشر اثين عن تزيد وال ساعة وعشرين أربع عن تقل ال مؤقتة لفرتة آخر مكان إىل
 حدد كما وإنسانية، اجتماعية ظاهرة على أهنا السياحة إىل نظر حيث نب،جوا عدة التعريف هذا مشل .8( مسعد حممد حمي )داخلية" وسياحة خارجية سياحة

 للسياحة. االقتصادي اجلانب عن أغفل حني يف واخلارجية، الداخلية السياحة بني وميز السياحة مدة

املنظمة حة يف اجملتمع جعل ما ميكن مالحظته من خالل هذه التعاريف أن هناك اختالف واضح لتعاريف السياحة، وهو ناتج عن تطور دور السيا
 إقامته مكان خارج ويستقر يسافر، فرد نشاطتضع تعريف خاص بالسياحة فعرفتها بأهنا عبارة عن " 1881العاملية للسياحة خالل اجتماعها املنعقد يف مارس 

 .9(2002،  الطيار عقيل ناصر )واحتياجاته" الفرد اترغب تليب اليت األغراض من غرض أي أو التجاري، العمل للرتفيه أو العام، عن تزيد ال لفرتة األصلي

قة وبناءا  على خمتلف التعاريف ميكننا القول بان السياحة هي نشاط إنساين يؤدي إىل خلق عالقات بني اإلنسان وأخيه اإلنسان يف نفس املنط
 خالهلا الزائر أو السائح إىل تلبية حاجاته ورغباته السياحية.اجلغرافية أو خارجها. ويتضمن التنقل واإلقامة املؤقتة بتلك املناطق واليت يسعى من 

ث وانطالقا من هذا التعريف فإن السياحة هي أكثر من صناعة خدماتية بل هي ترابط وتوافق معقد بني صناعات ونشاطات خمتلفة تتوزع بني اإلر 
... وكل هذا الرتابط مبين على العوامل األساسية واليت هي اإلنسان، الطبيعة والزمن.  التارخيي، مجال الطبيعة، املناخ، عادات وتقاليد، الفنادق، النقل، الطعام،

ود أشكال جديدة من وهكذا فإن السياحة تؤثر وتتأثر باحمليط االجتماعي، الثقايف، االقتصادي، السياسي، البيئي والتكنولوجي. ويتضح لنا أننا حنتاج إىل وج
فهم هذه الظاهرة اليت ال يوجد تعريف حمدد هلا، حيث أهنا تتطور بشكل مستمر وبعيدة كل البعد عن اجلمود أو الثبات على  األحباث املتعلقة بالسياحة من اجل

 .10(2009، ستيفن بيج)شكل بعينه

 التنمية السياحية 2.1

حية أو عن الزيادة اإلنتاجية يف القطاع السياحي، هناك مفاهيم متعددة للتنمية السياحية يعرب بعضها عن هدف حتقيق زيادة مستمرة ومتوازنة يف املوارد السيا
لكي تتالقى مع  باالستعمال األمثل للموارد اإلنتاجية السياحية ويذهب بعض الكتاب إىل تعريف التنمية السياحية بأهنا اتساع قاعدة التسهيالت واخلدمات

 تنمية على تقتصر أن ميكن السياحية ال التنمية الوهاب أن عبد الدين ور صالحالدكت ويرى احتياجات السائحني، وبينما يضع البعض تركيزا على جانب العرض.
 العرض من كل تنمية ليشمل السياحية التنمية معىن ميتد أن جيب وإمنا خمتلفة، مناطق يف تنتشر سياحية وقرى فنادق منه ببناء أجزاء أو فقط السياحي العرض
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 السياحية التنمية درجة لقياس معيارا لتكون سلف ا موضوعة وإقليمية وقطاعية قومية أهداف إىل والوصول لسائحني،ا رغبات إلشباع بينهم التالقي لتحقيق والطلب
 . 11(2002،  حسنني حسن جليلة)املطلوبة

راكز سياحية تتضمن خمتلف ويف تعريف أخر للتنمية السياحية يرى أهنا عملية تصنيع متكامل حيث تأخذ طابع التصنيع املتكامل، والذي يعين إقامة وتشييد م
هذا التعريف فيما نستطيع اخلدمات اليت حيتاج إليها السياح يف أثناء إقامته هبا وبالشكل الذي يتالئم مع القدرات املالية للفئات املختلفة من السائحني، وركز 

 تقدميه إىل السياح، وأغفل ذكر تأثري التنمية السياحية يف اجملتمع املضيف. 

 السياحية املوارد يف املتوازنة املستمرة الزيادة حتقيق إىل هتدف اليت الربامج على أهنا: "خمتلف السياحية ورة منال شوقى عبد املعطى التنميةوتعرف الدكت
علمية  حماولة على تقوم البعض، مع بعضها ومتداخلة ببعضها متصلة عناصر عدة تضم متشعبة مركبة عملية وهي السياحي، القطاع يف اإلنتاجية وترشيد وتعميق

 التقدم خالل من والسياحية العامة األساسية واملرافق حضاري وإطار طبيعي إطار من األولية السياحي اإلنتاج لعناصر األمثل االستغالل إىل للوصول وتطبيقية
 بدورها للقيام البشرية الثروة مصادر وتنمية املتجددة قةالطا واستخدامات وبيئية وثقافية واجتماعية اقتصادية خمتلفة بعناصر ذلك كل وربط والتكنولوجي العلمي
، ويتضح أن 12( 2011 منال شوقي عبد املعطى أمحد )املختلفة" اإلنتاجية القطاعات تضافر يف توفرها الواجب املرونة يف التوسع وحتقيق التنمية برامج يف املرسوم

 مبكوناهتا وأبعادها كافة. هذا التعريف من التعاريف الشاملة ملفهوم التنمية السياحية

رق االقتصاديون بني النمو وعلى الرغم من املفاهيم املختلفة للتنمية السياحية إال أن التنمية السياحية تظل يف أسسها جزء ال يتجزأ من التنمية االقتصادية، ويف
دة يف إنتاجياهتا بسبب التقدم الفين أو زيادة كفاءة العمل ... إخل، االقتصادي الذي هو ظاهرة طبيعية حتدث بسبب الزيادة يف كميات عناصر اإلنتاج أو الزيا

يف هيكل النشاط  والتنمية االقتصادية حيث أن مفهومها ال يتضمن فقط منو الناتج الوطين بسبب زيادة كمية وإنتاجية عناصر اإلنتاج، وإمنا أيضا التغريات
منو الناتج الوطين، مبعدالت ملحوظة على حنو ال يتحقق بغري هذه التغريات، ويف إطار هذا املفهوم تتطلب اإلنتاجي، وعادة ما تؤدي هذه التغريات اهليكلية إىل 

أولوية لالستثمار والتقدم التنمية تكثيف االهتمام بالقطاعات أو األنشطة املتميزة اليت تنمو أو ميكن أن تنمو مستقبالت مبعدالت مرتفعة نسبيا مما يتطلب إعطاء 
  هذه القطاعات أو األنشطة وإعطاء أولوية لتدريب العمال ومساعدهتم إىل التحول للعمل هبا.التقين، يف

تدفق إليه من عناصر إنتاجية فإذا أقمنا التفرقة الالزمة بني مفهوم النمو والتنمية بالنسبة لقطاع السياحة، فإن منو النشاط السياحي سوف يتحقق طبيعيا تبعا ملا ي
لية يف شكل منشآت سياحية أو بنية أساسية سياحية، أو قوة عمل أو موارد طبيعية، وكذلك تبعا لزيادة إنتاجية هذه العناصر ويالحظ أن متخصصة، سواء رأمسا

الزيادة  عن خمتلف الربامج اليت هتدف إىل حتقيق -اصطالح التنمية السياحية-هذا النمو السياحي يؤدي إىل زيادة الدخل املتولد من النشاط السياحي ويعرب 
ة ببعضها البعض، تقوم املستمرة املتوازنة يف املوارد السياحية، وتعميق وترشيد اإلنتاجية يف القطاع السياحي، وهي عملية مركبة ومتشبعة تضم عدة عناصر متصل

وإطار حضاري، واملرافق األساسية العامة والسياحية على حماولة علمية وتطبيقية والوصول إىل االستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج السياحي األولية، من إطار طبيعي 
 .13رسوم يف برامج التنميةمن خالل التقدم التكنولوجي، وربط كل ذلك بعناصر البيئة واستخدامات الطاقة املتجددة وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها امل

ا: "مد أو توسيع قاعدة التسهيالت واخلدمات لكي تتالقى مع احتياجات السائح" وبال شك ويذهب"دوغالس بيربس" إىل أنه ميكن تعريف التنمية السياحية بأهن
اإلنتاجية، واخلدمية  أن التنمية السياحية هي أحد أساليب شىت لتحقيق التنمية االقتصادية يف الدول عن طريق التجانس والتوافق والتنسيق بني خمتلف القطاعات

ومستوياهتا وحتقيق الرخاء للمواطنني وال يتصور أن يتحقق كل ذلك كهدف هنائي أمسى إال بتحقيق األهداف املرحلية يف كل  إلحراز التقدم يف أسلوب احلياة
ه، ويف ذات قطاع إنتاجي أو خدمي، ومن بني هذه القطاعات، القطاع السياحي فالعمل على حتقيق التنمية السياحية باملعىن املتكامل هو هدف يف حد ذات

 مرحلة من مراحل حتقيق هدف التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة فكأن األهداف يف احلقيقة هي حلقات سلسلة متصلة يؤدي حتقيق كل هدف الوقت هو
 منها إىل هدف آخر يعترب اهلدف األول له أو وسيلة لتحقيقه.

 أهمية التنمية السياحة: 1.1

الرتباطها وتأثريها يف عدد كبري من  الدخل وتوليدا لفرص العمل وذلك  مصادر أهم من واحدة ياحةالس تعد احلديثة االقتصادية واملعطيات الدراسات حبسب
 األنشطة االقتصادية. حيث تساهم التنمية السياحية يف:
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من خالل أنواع تساهم السياحة بدرجة ملموسة يف جذب جزء مهم من النقد األجنيب لتنفيذ خطط التنمية الشاملة تدفق رؤوس األموال األجنبية: -1
حتصل عليها الدولة  التدفقات األجنبية احملصلة سواء من مسامهة رؤوس األموال األجنبية يف االستثمارات اخلاصة بقطاع السياحة أو اإليرادات السياحية اليت

ئحني مقابل اخلدمات السياحية، وفروق حتويل مقابل منح تأشريات الدخول، واإليرادات األخرى للفنادق من قبل السائحني، إضافة إىل اإلنفاق اليومي للسا
 العملة، أو من خالل بيع املنتجات الوطنية والسلع واملواد الفولكلورية للسائح.

ت در األول للعمالوتظهر اإلحصائيات السياحية األثر االقتصادي هلا يف زيادة اإليرادات السياحية من النقد األجنيب، حيث أن دخل السياحة أصبح ميثل املص
 .14(2011،  حيي سعيدي)من دول العامل، ومن أكرب مخس مصادر لبقية الدول %19األجنبية حلوايل 

السياحة كصناعة تصديرية غري منظورة تساهم يف حتسني ميزان املدفوعات، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس األموال األجنبية تحسين ميزان المدفوعات:  -2
 وزيادة موارد النقد األجنيب واملنافع اليت ميكن حتصيلها نتيجة خللق عالقات اقتصادية بني قطاع السياحة والقطاعات األخرى املستثمرة يف املشروعات السياحية،

 واملشروعات السياحة صناعة يف التوسع فالسياحة من أكثر األنشطة االقتصادية اليت تساهم يف استحداث مناصب شغل، ألنتوفير مناصب عمل:  -1
شخص بصورة غري مباشرة  1.1عمل، إذ أن كل شخص يعمل مباشرة يف قطاع السياحة يشكل فرصة عمل جديدة بتشغيل  فرص توفري يف يساهم هبا املرتبطة

 من خيفض مما، 15( محزة درادكه)من إمجايل الوظائف يف العامل  %9.1مليون وظيفة أي  211يف القطاعات األخرى ومن املعتقد أن السياحة حاليا ختلق 
 من يكون عمل فرص توفري يف للسياحة املباشر والتأثري السواح إنفاق منو معدل وزيادة للمجتمع والرفاهية الدخل مستوى ارتفاع إىل ذلك يؤدي الة وبالتايلالبط

 .16(2012،  صالح زين الدين)به املرتبطة للقطاعات السياحي القطاع

يق تنمية مناطق جديدة للجذب السياحي يف حمليات خمتلفة، ويساهم هذا يف حتقيق منو متوازن وذلك عن طر  المساهمة في التنمية المحلية والعمرانية: -4
الذي لعبته السياحة  على مستوى االقتصاد الكلي ويف حتقيق العدالة يف توزيع الدخل القومي بني األقاليم السياحية األخرى، وحقيقة فإن ال ميكن إغفال الدول

ناطق غري املأهولة اليت ميكن حتويلها إىل مراكز جذب سياحي، وما يرتبط هبا من تطوير املطارات ومد شبكات الطرق وهي بال شك وال تزال يف تعمري عدد من امل
 ربعنيفضيل حضري، وهيبة بو )بنية أساسية ميتد تأثريها إىل حتفيز إقامة جمتمعات عمرانية جديدة ومشروعات صناعية وزراعية، تضاف منتجاهتا إىل الناتج الوطين

2012)17. 

ألن تنمية السياحة سيؤدي حتما إىل تطوير العديد من الصناعات األخرى، فهي  ،لذلك اعتربت السياحة أحد العناصر األساسية للتنمية الشاملة
 على واالعتماد اخلارج من دماتواخل السلع من الكثري مؤشر للتنمية الشاملة حيث أن منو االستثمارات السياحية من شأنه أن يؤدي إىل االستغناء عن استرياد

 .أخرى قطاعات يف منه وأكرب أسرع السياحي القطاع يف االستثمار عائد أن كما مستقبال، والتمويل التموين يف احمللي السوق

مشكلة  على القضاء إىل ساسيةأ بدرجة واليت هتدف السياحة الشاملة االجتماعية التنمية لتحقيق األساس املتني السياحة تشكلالناحية االجتماعية:  أما من
 إيل باالنتماء وشعوره املواطن لدى الوعي وتنمي واجملتمعات والشعوب وحتسني منط املعيشية األفراد معيشة مستوى رفع يف كبرية مسامهة تساهم فالسياحة الفقر،
 مع املضيف والسائح.اجملت من كل بني اخلربات وتبادل التجاري، التبادل فرص من ملزيد جديدة أفاق وتفتح وطنه،

 : إستراتيجية التنمية السياحية في دول شمال إفريقيااثاني

 :مصر في السياحية التنمية إستراتيجية 1.2

، هتدف إىل تطوير البنية 2012حىت عام  1882يف وضع إسرتاتيجية للتنمية السياحية مدهتا عشرون سنة أي من  1882شرعت مصر سنة 
ية، وإنعاش السوق الداخلي وزيادة الدخل السياحي على املستوى القومي وتوفري فرص عمل يف القطاع السياحة واخلدمات األساسية للبلد واملرافق السياح

وزارة السياحة )التالية األسس على ترتكز حمددةوذلك من خالل حماور  ،واإلنشاءات واملرافق املختلفة املرتبطة بأنشطة السياحة مع حتسني كفاءة العاملني بالقطاع
 :18( املصرية

 الخاص القطاع دور وتكثيف السياحي العام القطاع دور تغيير 1.1.2
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دور القطاع العام وهذا يعىن صياغة دور جديد للقطاع العام يتحول فيه من املالك واملشغل إىل ممارسة دور املخطط واملشجع وامليسر، وتعتمد هذه الصياغة ل
 على:

 اخلاص والقطاع احلكومة بني هوداجل وتنسيق لتكامل متطورة وسائل تقدمي. 
 السياحية التنمية تنفيذ عمليات حتتاجها اليت االستثمار أولويات حتديد . 
 اخلاص القطاع من للمستثمرين الفنية املساعدة تقدمي .  
 السياحية للمناطق العامة املخططات إطار يف السياحية بالتنمية اخلاصة املقرتحات تقييم . 
 لقانوني والمؤسسيتطوير اإلطار ا 2.1.2

 القطاع يف باالستثمار اخلاصة واملوافقات والتصاريح والتعاقدات األراضي وختصيص اإلستثمار بعمليات اخلاصة واخلطوات التشريعات وتبسيط مراجعة 
 . السياحي

 والعمليات ،(الصلبة املخلفات من التخلصو  الصحي الصرف ومعاجلة باملياه اإلمداد مثل) األساسية للخدمات الالزمة والفنية البيئية املعايري وضع 
 . السياحية املناطق داخل بالتشغيل املرتبطة

 والبيئية والفنية واإلقتصادية اإلدارية اجلوانب شاملة السياحية، املناطق بتنمية اخلاصة التشريعات حتديث . 
 إمداد مناطق التنمية بالبنية األساسية 1.1.2

نمية السياحية عدم حتميل ميزانية الدولة بأي أعباء إضافية بالنسبة لتوفري البنية األساسية للمناطق اجلديدة للتنمية تعد أهم أهداف اهليئة العامة للت
سية  مرافق البنية األساالسياحية، ومن هذا املنطلق تعمل اهليئة بصفة مستمرة على إجياد صيغة عملية لتطبيق مفهوم املركز السياحي حيث تقوم الشركة األم بتوفري

 للمشروع التنموي على مستوى املركز السياحي واثبات اجلدوى اإلقتصادية هلذا النمط من املشروعات .

 الحفاظ على البيئة 4.1.2

ال يت تشكل رأمسهدف إسرتاتيجية التنمية السياحية إىل حتقيق تنمية متواصلة واليت ترتكز على التخطيط البيئي، وتتوجه للحفاظ على املوارد الطبيعية ال
 التنمية السياحية، وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية اإلجراءات التالية:

 السياحية للتنمية املختلفة األمناط تطبيق تتيح األولوية ذات للمناطق األراضى استعماالت خمططات إعداد . 
 البيئية اآلثار وتقييم للمتابعة برامج إعداد.  
 تحديد أولويات التنمية الشاملة 2.1.2

د ختطيط طق ذات األولوية إستنادا إىل االعتبارات املتعلقة باخلصائص الطبيعية واحملددات احلالية وإمكانيات التنمية املتواصلة، ولقد مت إعداحتديد املنا
 املناطق ذات األولوية وذلك لتحقيق:

 اإلستثمار وفرص والطلب والعرض العاملي السياحة سوق حتليل على ترتكز املستقبلية السياحية للتنمية رؤية إعطاء. 
 اخلاصة الطبيعة ذات واملواقع األولوية ذات املناطق اختيار على يرتكز للتنمية عقالين مدخل صياغة. 
 التنظيمية اإلجراءات شاملة التنفيذ أولويات حتديد. 
 األولوية ذات املناطق يف اصةاخل اإلستثمارات لدعم األساسية البنية ىف اإلستثمار احتياجات على يرتكز األولوية ذات ملناطق خمطط إعداد. 

كوحدة ختطيطية يشمل )املنطقة السياحية، القطاع السياحي، املركز السياحي( حيث تتوفر به كل   *ويف ضوء هذه املرتكزات السابقة مت اعتماد املركز السياحي
مشروعا، مت تنفيذ طاقة فندقية  921من املشروعات قدرت بـ  مركزا سياحيا يؤطرها عدد 22إمكانات النمو املستقبلي. وقد حددت هده املراكز السياحية بـ 

غرفة، وإمجايل  2012وحدة، كما أن إمجايل الطاقة الفندقية حتت اإلنشاء مقدرة بـ  88122غرفة، وإمجايل وحدات إسكان سياحي  121002تقدر بـ 
 . 19( وزارة السياحة املصرية)غرفة 191022تقدر ب  2012ول مارس وحدة. أما إمجايل الطاقة املستهدفة حبل 1822وحدات إسكان سياحي حتت اإلنشاء 
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باملناطق الساحلية أما مشروعات البنية األساسية ملراكز التنمية السياحية فقد كان اهلدف الرئيسي للهيئة العامة للتنمية السياحية إقامة مراكز للتنمية 
فق البنية األساسية حجر الزاوية يف حركة التنمية بوجه عام والتنمية السياحية بشكل خاص، فقد متت دون حتميل املوازنة العامة للدولة أية أعباء. وتعترب مرا

 اجنازات عديدة ومن أمهها: 

 كلم طرق رئيسية وفرعية.  929.02الطرق: فقد مت تنفيذ  

 ميقا. 190الكهرباء مت تنفيذ حمطات توليد للطاقة تنتج 

 م مكعب/ يوم. 181220املياه: مت تنفيذ حمطات حتلية بطاقة 

 م مكعب/ يوم111281الصرف الصحي: مت تنفيذ حمطات معاجلة بطاقة 

 .20وقد مشلت هذه التهيئة املراكز احملددة بقطاعات التنمية التالية )البحر األمحر، سيناء، العني السخنة، الساحل الشمايل الغريب(

 إستراتيجية التنمية السياحية في تونس:  2.2

( 2010،  رشام كهينة، قامسي آسيا)ه قطاع السياحة من مكانة يف القطاعات التونسية، وضعت احلكومة التونسية إسرتاتيجية تقوم على احملاور التاليةنظرا ملا حيتل
21 : 

 جديدة أسواق احتالل على حرص أكثر بسياسة التقليدية األوربية األسواق يف تونس موقع تعزيز 1.2.2

 مث التشغيل(، –املداخيل-عروض–)طلبات السياحي اخلاصة بالقطاع املعطيات وحتليل جلمع مرصد إنشاء طريق عن ن، ...( وذلكاليابا الصني، اخلليج، )دول
 اخلارجية؛ األسواق وحتوالت تطورات متابعة مع بالقطاع وإحصائيات لإلحاطة بدراسات ذلك إثر القيام

 املنتوج وتنويع تدعيم قصد للتسويق سنويا الدولة ختصصها اليت امليزانية إىل مدخوله ضافي الرتل أصحاب ميوله الذي التنافسية القدرة صندوق إنشاء 
 الكربى؛ األسواق لدى السياحي

 السياحية املناطق يف ابه والنهوض التونسية السياحة تطوير وتنسيق األولويات بتحديد خاصة مكلفة األول الوزير برئاسة للسياحة وطنية جلنة إحداث 
 ؛(م2001 جوان 8 يف الصادر -200 -1211 عدد األمر) للسياح املصدرة قاألسوا ويف

 السياحي؛ باملنتوج للنهوض واضحا متميزا برناجما تعرض اليت االلكرتونية السياحة وخاصة احلديثة التكنولوجيات 
 واجلمعية الرتل ألصحاب التونسية واجلمعية السياحة رةبني وزا جيمع بوابة إىل حتول الذي للسياحة الرمسي املوقع تنشيط 2002 سنة خالل مت ذلك أجل ومن

 على للحجز مفتوحة مركزية يشكل كما التونسية السياحة عن املعلومات أقصى بتوزيع خاصة البوابة هتتمو  منشطي القطاع، وأهم األسفار لوكاالت التونسية
 نزل(. أصحاب أسفار، )وكالة العوامل خمتلف

 املظهر املومسي الذي يطبع القطاع السياحي وذلك بـ:  تنويع املنتوج للحد من 2.2.2

 حاليا؛ املتوفرة البحرية السياحة منتوج يكمل متنوعا منتوجا تعرض البحر ساحل على مندجمة سياحية حمطات إنشاء 
 بونيقية،) تونس على تعاقبت اليت تاحلضارا خمتلف على شاهدا أصبحت واليت املوجودة األركيولوجية املواقع بإحياء وذلك الثقافية بالسياحة النهوض 

 ...(إسالمية، رومانية،
 سياحة الشاطئية، السياحة املناسبات، سياحة اإلستشفائية السياحة الرتفيهية، السياحة...( طبيعية حمميات وطنية، منتزهات) البيئية السياحة تنمية 

 .امللتقيات
 :ب املوجودة السياحية ملناطقبا احمليط وجتميل حتسني إىل الرامية السياسة تدعيم 1.2.2

 والتشجري العمرانية التهيئة أشغال لتمويل ومعد مهتمعامال رقم من %1 بنسبة القطاع مهنيي طرف من ممول السياحية املناطق محاية صندوق بعث 
 وإثرائه؛ احمليط محاية إىل الرامي

 الرتابية والتهيئة باحمليط املكلفة ياكلواهل السياحي القطاع تسيري على الساهرة اهلياكل بني املتناغم التعاون. 
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 هذه خاصيات ومن اخلارج على التونسي االقتصاد لتفتح ومدعمة حتررية، لدينامكية ومعززة السياحية االستثمارات على مشجعة سياسة اعتماد 2.2.2
 :السياسة

 مسبق ترخيص بدون %100 حدود إىل السياحية املشاريع مال رأس إمتالك املستثمر بإمكان :االستثمار حرية. 
 املستثمر إليها ينتسب اليت والدولة التونسية احلكومة بني املوقعة الثنائية املعاهدات إطار يف املزدوج لألداء اخلضوع وعدم اإلستثمار محاية. 
 :حيث التونسي للمنتوج الكاملة النوعية تضمن أنظمة إرساء 1.2.2

 الرتل؛ بتصنيف األول النظام يهتم 
 سرير؛ 22000على حيتوي نزال وأربعني مخسة 2005 لسنة املقرر الربنامج ويشمل بالتأهيل الثاين مالنظا يهتم 
 والضوابط املعايري من املؤسستني لتمكني اجملال هذا يف للمواصفات األورويب املركز دعوة متت وقد الشهائد، وتسليم باملواصفات الثالث النظام ويهتم 

 .التونسية املواصفات مع ومطابقتها راالعتبا بعني ألخذها األوروبية
 إستراتيجية التنمية السياحية في المغرب: 1.2

لتنمية، كان رهان السلطات املغربية كبريا على تطوير القطاع السياحي من خالل مشاريع وبرامج املخططات التنموية للنهوض بالقطاع وجعله رافعة ل
بسبب ضعف الربامج وعدم االلتزام هبا أحيانا وسوء تنفيذها أحيانا أخرى، وذلك راجع القتصار هذه  لكن احلصيلة كانت يف أغلب األحيان دون التوقعات

نجة ، تطوان، احلسيمة، املخططات على مشاريع مكلفة دون دراسة توقعية آلفاقها املستقبلية والدولية، مما أفرز استثمارات كربى بالسواحل الشاطئية املعروفة )ط
 .من املؤهالت احلضارية والطبيعية اليت حتظى هبا باقي املناطق املغربية، وهو ما تسبب يف فجوة التنمية بني خمتلف مناطق البالد اكادير( هذا بالرغم

املايل أو   الوسائل واإلمكانيات الكافية لتطوير القطاع سواء على املستوى  كما أن األولوية اليت أعطيت للقطاع بقيت نظرية ، حيث مل توضع
فغياب اإلمكانيات أدى إىل إحباط كل االسرتاتيجيات املرسومة للقطاع السياحي، ومل تتعدى نسبة تنفيذ هذه املخططات يف أحسن … ي أو املادي البشر 

 .22(Abdelhadi alami 2002 -) %20األحوال 

( الذي جاء بتوجهات 0020/2010)رؤية  23وهو املخطط األزرق  عملت الدولة على وضع خمطط اسرتاتيجي جديد 2000بداية سنة  ومع 
هناية سنة   مليار درهم 290إىل جانب جلب العملة الصعبة اليت مت توقعها يف   مليون سائح 10جديدة لتحديث القطاع وكان اهلدف الرئيسي هو جلب 

 .24(2001 خلساف مىن، ) ألف منصب شغل للمغاربة بصفة مباشرة وغري مباشرة 200وإحداث حوايل  2010

يف إطار برنامج تعاقدي يسعى إىل حتفيز  فقد جتلت يف خلق ثقافة تدبرييه تشاركية بني القطاع العام واخلاص م مرتكزات هذه الرؤيةأما عن أه
لكربى من شأهنا دعم التنمية املستدامة وجعل املغرب يف مصاف الدول السياحية الرائدة، ومن ضمن األوراش ا وخلق أوراش كربى االستثمار واإلنعاش السياحي،

النقل اجلوي، التسويق،   تطوير املنتوج الثقايف والشاطئي والقروي، حتسني النقل الربي،  )خلق حمطات سياحية جديدة يف إطار ما يسمى باملخطط األزرق،
ونية ومؤسساتية ومالية وجبائية للنهوض تدابري موازية تشريعية وقان، كما تضمن املخطط اإلنعاش والتواصل، دعم الطاقة اإليوائية والبنية التحتية السياحية...(

 بالقطاع. 

للقطاع لكن بالرغم من   وقد حاولت احلكومة املغربية من خالل هذا املخطط التخفيف من حدة اإلختالالت وسوء التدبري وإرساء حكامة جيدة
فمشاريع املخطط األزرق مثال اليت كانت من  .يتخبط فيها القطاع ذلك مل حتقق األهداف املرجوة منها، وكانت النتائج متوسطة بالنظر أيضا لإلكراهات اليت ظل

ثالث حمطات   احملطات الساحلية الست، مث االقتصار على إحداث  سنوات على البدء يف اجناز 10بني األوراش الكربى يف املخطط بالرغم من مرور أزيد من 
رة، أما باقي احملطات املربجمة يف املخطط األزرق فال زالت تعرف تعثرا يف إجناز وترية األشغال، مما ومازاكان باجلديدة وحمطة موكادور بالصوي سياحية وهي السعيدية

 .2010/2020جعل برجمة استكمال هذه احملطات يدخل يف إطار رؤية 

وحسب  2010/2020ة رؤية جديدة يف إطار استمرارية تنمية القطاع السياحي وهي رؤي مت الشروع يف وضع  2000/2010وبعد انتهاء رؤية 
األولويات للنهوض بالتنمية والتهيئة الرتابية،  املخططني هلذه اإلسرتاتيجية، فهذه األخرية تربز اخليار االسرتاتيجي للدولة والفاعلني االقتصاديني وجعل السياحة من

  :25(  لسياحيةاململكة املغربية، وزارة االقتصاد واملالية، اإلسرتاتيجية ا) أما عن أهم خطوطها العريضة
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 جديدة سياحية وجهات ستة استحداث. 
 2020 سنة أفق يف سائح مليون 20 حوايل استقطاب. 
 جديد سرير 200.000 إنشاء مع االستيعابية وطاقته القطاع حجم مضاعفة. 
 2011/2020 فرتة خالل شغل منصب ألف 220.000 خلق. 
 2020 سنة درهم مليار 120 إىل لتصل السياحية املداخيل مضاعفة. 
 مرات ثالث احملليني السكان رحالت ومضاعفة البالد يف السياحة دمقرطة أيضا وتعتزم. 

لتطوير القطاع يتمثل األول يف تدعيم وتثمني الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ، والثاين يف إدراج مفهوم   واستند املخطط اجلديد على حمورين أساسيني
، ومبوازاة ذلك سيتم وضع 26ولتسهيل احلصول على املوارد املالية أنشأت الدولة الصندوق املغريب للتنمية السياحية .ستدامةجديد يكمن يف التنمية اجلهوية امل

 يف التكوين يف كل حتفيزات لدعم االستثمار والسياحة حيث سيتم توجيهها حنو املناطق األقل منوا، وكذا حنو فرص جديدة للتنمية، وسيتم إنشاء مراكز للتميز
 .منطقة لضمان مالئمة التكوين مع متطلبات سوق العمل. وستتمخض هذه املراكز عن شراكة بني القطاعني العام واخلاص

 على تنمية السياحة باملغرب 2020و 2010أن السلطات العمومية قد راهنت من خالل املخططات السياحية وخاصة خمططي  وهكذا نرى

 لجزائر:إستراتيجية التنمية السياحية في ا 4.2

(  SDAT)  2010يشكل املخطط التوجيهي للتنمية السياحية مرجعا لسياسة جديدة تبنتها الدولة ويعد جزءا من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم يف آفاق 
 يد الوطين طيلة العشرينية القادمة.فهو املرآة اليت تعكس لنا مبتغى الدولة فيما خيص التنمية املستدامة وذلك من أجل الرقي االجتماعي و االقتصادي على الصع

 Ministère de l’aménagement du territoire de) حدد هذا املخطط مخسة أهداف كربى لتنفيذ سياسة جديدة وهـي

l’environnement  et du tourisme )27: 
ات وذلك بتنويع العرض السياحي من خالل تطوير املنتجات جعل السياحة احد حمركات التنمية االقتصادية من خالل ترقية اقتصاد بديل حيل حمل احملروق -1

 السياحية. 

رجانات واملعارض حتسني صورة اجلزائر السياحية وجعلها مقصدا سياحيا بامتياز باتباع سياسة تروجيية تعتمد على إقامة املهرجانات وكذا املشاركة يف امله -2
 الدولية الدولية.

سها على القطاعات الكربى كالنقل والبناء، األشغال العمومية، الفالحة، الصناعات التقليدية... إخل، يف إطار املقاربة اليت تنشيط التوازنات الكربى وانعكا -1
 تدمج خمتلف املتعاملني اخلواص وطنيني كانوا أم أجانب.

 التوفيق بني ترقية السياحة ومحاية البيئة. -2

 .خالل احرتام التنوع الثقايف واملشاركة يف التنمية احمللية. تثمني الرتاث التارخيي والثقايف والديين من -1

 :28يرتكز المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على خمس ديناميكيات
إىل تصحيح صورة  2010يف إطار إسرتاتيجية تسويق فعالة للسياحة اجلزائرية ترمي سياسة تنمية وترقية السياحة آفاق  مخطط الجزائر كوجهة سياحية: -1
 ات السياحية األساسية. جلزائر السياحية وإبعاد مظاهر الالأمن والفوضى واالنغالق من ذهن السائح األجنيب وذلك بإظهار الوجه اآلخر للجزائر واإلشهار باملغريا

عليها سياسة التنمية السياحية باجلزائر، تعترب األقطاب السياحية لالمتياز من بني أهم الدينامكيات الرئيسية اليت تركز األقطاب السياحية ذات االمتياز:  -2
تماعي والبيئي واليت وهتدف إىل بروز أقطاب سياحية قوية منوذجية معرتف هبا يف السوق السياحي العاملي، وهذا من خالل الربط بني الثالثية: االقتصادي، االج

 من خالهلا يتم حتقيق تنمية سياحية بشكل تدرجيي ليشمل كافة الرتاب الوطين.
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تعد اجلودة السياحية مطلبا ضروريا يف الدول السياحية الكربى، فهي الفلسفة اليت جعلت خمطط التهيئة السياحية يرمي إىل مخطط الجودة السياحية:  -1
ن "األسفار والسياحة تقرير تطوير نوعية العرض السياحي الوطين والذي يعاين الكثري من النقائص واليت يعكسها تقرير املنتدى االقتصادي العاملي الصادر بعنوا

 دولة مشلها التصنيف. 111من  111" عن تنافسية قطاع السياحة والذي احتلت اجلزائر فيه املرتبة 2008التنافسية 

ية، واالنفتاح وإدراج بوهتدف سياسة التنمية السياحية اجلزائرية من خالل هذا املخطط إىل االرتكاز على التكوين والتعليم من خالل رفع مستوى االحرتافية، الرت 
 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تناسق مع تطور املنتج السياحي يف العامل.

إن التنمية السياحية ال ميكن أن تتحقق إال بالتعاون الفعال بني القطاعني العمومي واخلاص عن طريق مخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص:  -4
ح، فالدولة واجلماعات احمللية تعلب دورا مهما يف التنمية السياحية خاصة يف هتيئة اإلقليم ومحاية املناظر العامة ووضع املنشآت  تقسيم املوارد األخطار واألربا 

حي غالل السياكاملطارات والطرق يف خدمة السياحة، كما تسهر على احلفاظ النظام العام واألمن، أما القطاع اخلاص فهو يضمن أساسيات االستثمار واالست
بكة اإلنتاج ويثمن ويسوق األمالك واخلدمات اليت تضعها الدولة حتت تصرفه. وهدف الدولة من خالل هذا املخطط هو إشراك مجيع الفاعلني العاملني يف ش

تج السياحي اجلزائري نوعي وأكثر والتوزيع للمنتج السياحي باعتبار أن التنمية السياحية تقوم على البعد التواصلي بني العديد من القطاعات، ومن اجل جعل املن
 جاذبية وتنافسية.

ومن خالل هذه اآللية يتم تسهيل عمليات متويل املشاريع االستثمارية السياحية، وهي هذا الصدد مت اختاذ العديد من اإلجراءات مخطط تمويل السياحة:  -2
 ليل املخاطر، باإلضافة إىل تسهيل منح القروض واحلسومات ومتديد مدة القروض.اليت سوف تسمح مبرافقة املستثمرين وأصحاب املشاريع يف اختاذ القرار وتق

، فسياسة التنمية السياحية اجلزائرية تقوم بدعم التفاعل البناء بني 2010من خالل هذه الدينامكيات العملية ولتنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 
 :29(2010 أبركان فؤاد) الفاعلني الثالث يف التنمية السياحية

ق مناخ اليت تعد السياسة على املستوى الوطين، مث اجلماعات احمللية تنفذ على الصعيد احمللي واجلهوي، فالدولة تبقى حمرك التنمية عن طريق خل الدولة: -أ
 سياسي قانوين مشجع، باإلضافة إىل التنمية من اجل ترقية وجهة اجلزائر.

 لذين هلم مشايع سياحية وميلكون املوارد خللق باب واسع للتشغيل.ا الفاعلين اإلقتصاديين: -ب

الذي يسهل التفاعل السياسي االجتماعي باملسامهة يف النشاطات السياحية، ويف تطوير ثقافة سياحية مبنية على التواصل باجلانب احلضاري  المجتمع: -ج
 لسياحية احملددة يف خمتلف األقطاب اإلمتياز السياحي.املتأصل، ويساهم اجملتمع كذلك يف التشكيل النهائي للمشاريع ا

 : واقع التنمية السياحية في دول شمال إفريقيااثالث

 التدفقات البشرية: 1.1

 الوحدة: مليون سائح        2212-2212(: تدفقات السياح في دول شمال إفريقيا مابين 01الجدول رقم)

 السنة         

 البلد
0202 0200 0200 0202 0200 0202 0202 

 07002 07.02 07220 07.22 07220 072.2 072.2 الجزائر

 27028 .702. 78.8. 7020. 007220 7802. 007.20 مصر 

 27.00 .2722 7022. .2702 27.22 07.82 27.20 تونس 

 027220 ..0270 027082 027202 72.2. 7200. 7088. المغرب

 027.22 027082 0.7202 087200 0.70.0 .02722 0..207 دول شمال افريقيا

 07082. .2722. 072.2. .8.702 27008. .88700 0227082 الدول العربية

مليار  07222 مليون سائح 2.. مليون سائح .0. العالم

 سائح

مليار  .0728

 سائح

مليار  07022

 سائح

مليار  .0708

 سائح

مليار  07022

 سائح

Source: -World Tourism Organization, Tourism Highlights 2017 ,p04 
          - world travel and tourism council, travel and tourism economic impact 2017,algeria, p5 

يا عرفت اخنفاض شديد يف دول مشال إفريقيا، حيث بلغ عدد السياح يف دول مشال إفريق 2012و  2010من خالل اجلدول نالحظ أن توافد السياح ما بني 
. فنجد أن عدد السياح الوافدين إىل مصر اخنفض بدرجة  2012مليون سائح يف الدول العربية سنة  22.191مليون سائح من جمموع  21.212ما يقارب 
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 1.21إىل  2010مليون سائح يف  2.80، يف حني أن تونس اخنفض من 2012مليون سائح يف  1.21إىل  2010مليون سائح يف  12.21كبرية من 
. وذلك بسبب عدم استقرار األوضاع السياسية واألمنية يف هذه الدول، باعتبار أن القطاع السياحي أكثر حساسية من القطاعات 2012ن سائح يف مليو 

 االقتصادية األخرى هلذا النوع من األحداث.

قدرت حبوايل  2012مليون سائح، ويف  8.29ب ما يقار  2010وعلى العكس من ذلك جند أن املغرب شهدت ارتفاع يف عدد السياح حيث كانت تبلغ يف 
مليون سائح. وهو ما يبني اخنفاض مستوى الطلب  2.2، 2012إىل  2010مليون سائح. يف حني مل يتجاوز عدد السياح الوافدين يف اجلزائر من  10.11

 ة.السياحي لدول مشال افريقيا رغم ما تتوفر عليه هذه الدول من إمكانيات ومقومات سياحية كبري 

: املؤشر األول الذي يؤكد على أمهية السياحة يف حتقيق التنمية االقتصادية هو حجم اإليرادات السياحية اليت تقدمها السياحة إىل اإليرادات السياحية -2
ودعم التنمية الشاملة على املستوى  اقتصاد البلد السياحي، واليت تعمل من خالل عوائدها على توفري العملة الصعبة، واليت ينجم عنها حتسني املستوى املعيشي

 .2012إىل  2010الوطين واحمللي. واجلدول التايل يوضح تطور اإليرادات السياحية يف مشال افريقيا من 

 ر                                                                      الوحدة: مليون دوال                                         2212-2212(: اإليرادات السياحية لدول شمال إفريقيا ما بين 02الجدول رقم)

 0202 0202 0200 0202 0200 0200 0202 السنة

 228 228 020 222 .00 .02 .00 الجزائر

 07202 27222 7028. .2720 7.02. .87.2 007208 مصر

 .0702 07280 .0722 070.0 .0700 07.00 07202 تونس

 27208 27022 ..72. 27820 27.22 7080. 22..2 المغرب

 2..027 .00720 0.7022 027000 .0.728 087000 0072.2 افريقيا  مالش ولد

 .227 2.70 2.78.0 ..2270 207008 2.7288 287002 الدول العربية

مليون  .0. العالم

 دوالر

مليار  07200

 دوالر

مليار  072.2

 دوالر

مليار  ..070

 دوالر

ر مليا 07002

 دوالر

مليار  070.2

 دوالر

مليار  07002

 دوالر

Source: -World Tourism Organization, Tourism Highlights 2017 Edition , p22. 

           - World Tourism Organization, Tourism Highlights 2014 Edition, p22. 

مليون  10.280حوايل  2012بدول مشال إفريقيا، حيث بلغت قيمة اإليرادات سنة من خالل اجلدول يتضح أن حصة اإليرادات السياحية ضعيفة جدا 
وهذه اإلحصائيات تأشر على األمهية الكبرية هلذه  2012تريليون دوالر سنة  1.22من اجلدول أعاله جند أن حجم اإليرادات السياحية يف العامل بلغ دوالر، 

مليار دوالر عن  12مليار دوالر باخنفاض قدره  10دات السياحية لدول مشال إفريقيا يف نفس السنة أكثر من الصناعة يف االقتصاد العاملي بينما حجم اإليرا
من اإليرادات السياحية اإلمجالية للدول العربية أي أن هذه الدول األربعة تساهم بأكثر  %29.21، ومتثل اإليرادات السياحية لدول مشال إفريقيا 2010سنة 

 ت السياحية للدول العربية مما يعزز أمهية هذه الدول جلب السواح للمنطقة العربية.من أربع اإليرادا

انعكست أيضا واملالحظ أيضا أن اإليرادات السياحية لدول مشال إفريقيا مرت تقريبا بنفس املراحل اليت مر هبا الطلب السياحي على هذا اإلقليم، حيث 
، حيث تراجعت اإليرادات يف هذه السنة 2011و  2011املنطقة العربية سلبا على حجم اإليرادات خاصة سنة  األحداث السياسية وعدم االستقرار األمين يف

 بالنسبة ملصر. مليار دوالر 2.2مليار دوالر إىل  12.1مليار دوالر بالنسبة لدولة تونس ومن  1.2مليار دوالر إىل  2.2من  2010مقارنة بسنة 

من حيث املسامهة يف اإليرادات السياحية فنجد املغرب حتتل الريادة نفس ما ملسناه يف ترتيب الدول من حيث السياحة الوافدة أما عن ترتيب دول مشال إفريقيا 
، يف %11.21وبفارق عن مصر وتونس  %22.28من حجم اإليرادات بينما تساهم مصر  %20.22والذي تصدرته كذلك املغرب، وتساهم املغرب بـ 

 من حجم اإليرادات السياحية اإلمجالية لدول مشال إفريقيا. %2.90م بنسبة منخفضة جدا تقدر بـ حني جند اجلزائر تساه

لسياحية إىل عدة ونرجع التباين أو االختالف املالحظ يف ترتيب دول مشال إفريقيا من حيث السياحة الوافدة عن ترتيب هذه الدول بالنسبة إىل اإليرادات ا
 : 30(1220,  راتول حممد) أسباب منها

 أخرى إىل دولة من ختتلف الدول هذه يف السواح عدد وإحصاء حساب كيفية أن حيث إفريقيا مشال دول بني اإلحصائية األنظمة يف االختالف -
 العريب املغرب بينما األوسط الشرق من هم السواح معظم مصر مثال فنجد إفريقيا، مشال طرف من املستهدفة السياحية األسواق اختالف بسبب

 .األوروبية الدول من عظمهمم
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 البعيدة بالسياحة مصر يف السياحة تتميز بينما العريب املغرب دول خاصة البيئية بالسياحة تتميز دول فهناك ذاهتا، حد يف السياحة نوعية اختالف -
 .املتحدة واململكة املتحدة الواليات من اآلثار يف للبحث غالبها واليت

 مما السائح يقيمها اليت الليايل حيث من الدول اقل اجلزائر مثال فنجد افريقيا، مشال لدول بالنسبة أخرى إىل دولة من السائح إقامة مدة يف االختالف  -
 .األخرى الدول باقي عكس املنخفض إنفاقه يربر

ى تقارب اخلدمات األساسية للسياحة مع كما أن هناك العديد من األسباب األخرى اليت تربر هذا التباين كاالختالف يف جودة اخلدمات السياحية وأيضا مد
 اخلدمات املكملة، باإلضافة إىل االختالف يف أسعار الصرف للعمالت مقارنة بالعمالت األجنبية.  

 اجلدول التايل. أما بالنسبة للمؤشر الثاين واملتمثل يف مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل، فيمكن توضيحه من خاللالمساهمة في الناتج المحلي:  -1

 1122-1122(: مساهمة السياحة في الناتج المحلي بدول شمال إفريقيا ما بين 03الجدول رقم)
 .020 0202 0202 0200 0202 0200 0200 السنة

 %270 %272 %.7. %2.6 %0272 %070 %0.7 الجزائر

 %072 %0270- %078- %0270 %.027- %070- %0.72- مصر

 %072 %272 %0272- %270 %2.8- %.027 %0072- تونس

 %070 %070 %070 %.27 %070- %272 %72. المغرب

 %072 %4.4 %3.7 %3.4 %3.6 / / د. ش. إفريقيا

 %3.8 %270 %0702 %0702 %0728 %..07 %07.0 العالم

Source : world travel and tourism council, travel and tourism economic impact 2017 
كحد أقصى وذلك سنة   %2.2دول يتضح أن نسبة مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل تشهد تذبذبا خالل السنوات األخرية ومل تتجاوز من خالل اجل

 ي.، ويعود ذلك للهجمات اإلرهابية وتدهور األوضاع األمنية مما انعكس على توافد السياح وبالتايل اخنفاض نسبة املسامهة يف الناتج احملل2012

أي بدأ ثورات الربيع العريب. واعتربت مصر هي املتضرر األول من  2011السياحة يف الناتج احمللي ضعيفة وذلك منذ  وتونس نسبة مسامهة يف مصر حيث جند
ربة . وهو يعترب ض%12.1-حيث بلغ  2012، وظل يشهد اخنفاض إىل غاية %22.1-إىل  2011من األزمة حيث اخنفضت مسامهة السياحة يف عام 

 .2011يف  %12.1من الناتج احمللي اإلمجايل( إضافة اتساع عجز احلساب اجلاري بنسبة  %89لالقتصاد املصري املثقل بالديون البالغة )
يف  %22.0-نالحظ أن األوضاع مشابة ملا حيدث يف مصر حيث أن نسبة مسامهة السياحة يف الناتج احمللي منخفضة، حيث قدرت بـ  وبالنسبة لتونس

اهلجمات اإلرهابية على السياح عام وذلك بسبب  %21.1-إىل  2011لكن سرعان ما اخنفضت يف  %12.2وبلغت  2012مث ارتفعت يف  1120
، ما أدى إىل 2011يف مارس  شخصا يف هجوم على متحف باردو يف تونس 21من املصطافني يف منتجع سوسة يف جوان، كما قتل  19حيث قتل  2011

 .يف نفس السنة %19.2حني بنسبة اخنفاض تدفق السائ
حيث قدرت نسبة املسامهة يف  .املغرب فنسبة مسامهة السياحة يف الناتج احمللي فهي أحسن من دول السابقة لكن رغم ذلك تبقى منخفضة ومتذبذبة أما يف

 .2012يف  %1.1ىل لكن نتيجة املوقع اجليوسياسي غري املستقر السائد يف املنطقة اخنفضت النسبة إ %2.1حبوايل  2011
ضاع والتوترات اليت وفيما خيص اجلزائر فنجد أن نسبة مسامهة السياحة دائما كانت ضعيفة ومرد ذلك إىل عدم تنمية القطاع منذ االستقالل، باإلضافة إىل األو 

 حتدث يف املنطقة.
غري مباشرة، مما يؤدي إىل ختفيف مشكلة البطالة يف كثري من  تعمل السياحة على خلق فرص عمل جديدة سواء بطرق مباشرة أو المساهمة في التشغيل: -4

 األحيان، ويعمل لو ببطء على حتسني مستوى الرفاهية االقتصادية إضافة إىل ما يلي: 

 توفري فرص عمل جديدة وبالتايل زيادة املداخيل الفردية -
فرص عمل كثرية خاصة للنساء. واجلدول التايل يوضح عدد مناصب  تنشيط قطاعات التعليم والتدريب يف جمال املهن السياحية املختلفة، وتوفري -

 . 2012إىل  2011العمل اجلديدة اليت سامهت فيها السياحة بصفة مباشرة وبصفة عامة من سنة 
 الوحدة: ألف منصب شغل 1122 -1122(: مساهمة السياحة في التشغيل بدول شمال إفريقيا مابين 04الجدول رقم)

 .020 0202 0202 0200 0202 0200 0200 السنة
 .2027 .2027 20270 22070 .2007 0.070 02272 اجلزائر
 2872. 272.. 2072. 0720072 2072. 070.272 0702072 مصر

 00272 02270 02.78 0.870 02878 02272 .0027 تونس

 80870 80.72 80072 80.72 070.. 80272 82270 املغرب

 07282 07002 07202 07002 07222 072.0 07080 د.ش. إفريقيا )مليون(
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 - 02.782 02.782 022722 .02272 .02070 87.0. العامل )مليون(
Source : world travel and tourism council, travel and tourism economic impact 2017. 

يف مشال افريقيا ضعيفة من حيث قدرته على توفري مناصب العمل من خالل اجلدول نالحظ أن عدد مناصب الشغل اليت يوفرها قطاع السياحة بصفة مباشرة 
مليون على مستوى العامل. كما جند  89.22مليون مقابل  2.291حبوايل  2011مقارنة باملناصب اليت يوفرها يف العامل، حيث قدرت نسبة املسامهة بداية من 

 . %2.0أي  2.129حيث بلغت حوايل  2012ان هذه القيمة اخنفظت اكثر يف 

 : التحديات التي تواجه التنمية السياحة بدول شمال افريقياارابع

لسنوات األخرية تعترب السياحة من أهم مصادر الدخل الوطين، كما تساهم يف بصفة مباشرة وغري مباشرة يف التشغيل، لكن جندها يف دول مشال إفريقيا ويف ا
 يلي: تواجه العديد من التحديات، واليت ميكن إمجاهلا فيما 

  :بالتخطيط السياحي تحدي خاص -1
ملتعلقة واملتمثل يف غياب النظام اجليد للمعلومات واإلحصاء السياحي، فال شك ان توفر املعلومات والبيانات اخلاصة مبناطق اجلدب السياحي أو ا

ائر يتصف بعدم الشمول ويقتصر على بعض األرقام اخلاصة بنشاط معني تعترب أحد األعمدة التخطيطية، فالنظام اإلحصائي يف دول مشال افريقيا وخصوصا باجلز 
ن يف غياب بتصنيف السائحني على حسب اجلنسية، وعدد السائحني موزعا على شهور السنة وعدد الليايل السياحية. إن اجلانب السليب يف هذا النظام يكم

ي مثل: توزيع السياح على حسب طريقة الوصول إىل البلد )برا أو حبر، أو جوا(، الكثري من املعلومات املهمة والالزمة للقائمني بالتخطيط يف اجملال السياح
الشقق...(، األماكن اليت يزورها السائح، تصنيف السياح على حسب السن واجلنس وبلد  -الفنادق -املصايف -الغرض من القدوم، أماكن إقامة السياح )املدن

 لرتانزيت على حسب اجلنسية واملدة، استطالع رأي السياح يف األماكن السياحية.القدوم، تصنيف السياح يف الرحالت السريعة او ا

اخلدمات إن توفر هذه البيانات واملعلومات ميكن القائمني بالتخطيط على تركيز جهودهم حنو التوسع يف إنشاء الفنادق من فئة معينة وحتسني أداء 
ن جهة أخرى، وكذلك تنمية وتطوير املوارد واملقومات السياحية املوجودة. كما أن معرفة عدد السياح موزعا فيها من جهة، وتطوير اخلدمات املرفقة وامللحقة هبا م

السياحية املوجودة طبقا لطريقة الوصول يساعد يف تطوير أو دعم طرق النقل ووسائل املواصالت الالزمة من البلد إىل اخلارج أو من خارج البلد إىل األماكن 
 داخل البلد.

تصاصات ضافة إىل ذلك فإن عدم توفر كتيبات إرشادية وخرائط سياحية كاملة وشاملة حتتوي على مناطق اجلذب السياحي القائمة، وتضارب وتشتت االخباإل
بعض دول العامل  بني الوزارة املختصة بالسياحة وبعض املؤسسات والوزارات األخرى ذات العالقة، واخنفاض الوعي بأمهية وقيمة الرتاث احلضاري كما هو يف

 ثرة على التخطيط السياحي.الثالث، وعدم توفر رؤوس األموال احمللية واألجنبية الالزمة لالستثمار السياحي، تعترب مجيعها من أهم العوامل السلبية الرئيسية املؤ 

 تحديات خاصة بعدم فعالية وضعف التسويق السياحي: -2

ع املنتج السياحي، فالتسويق السياحي املميز من خالل الدعاية واإلعالن يكون أمرا ضروريا بالنسبة ملنتج يقوم التسويق السياحي اجليد بدور هام يف بي
عة لديه بان املنتج يعتمد على الرضا واملتعة اليت يتوقعها املستهلك من عملية الشراء، والتسويق السياحي الناجح هو الذي يثري رغبة املستهلك ويولد القنا

 .31(2002 اديب برهوم) عنه هو أفضل املتوفر يف سوق السياحة العاملية ويليب رغباته املطلوبة السياحي املعلن

ها ومقوماهتا داخليا وقد متتلك الدولة العديد من املوارد السياحية املهمة كما هو يف مصر وتونس واجلزائر، ولكنها تعاين من مشكلة التقصري يف تسويق موارد
 على السياحة. وخارجيا، وهو ما أثر سلبا

ليت كان يتلقاها حول اجلزائر إذ يف تصريح لسائح كوييت للجزائر يف أحد القنوات التلفزيونية والذي زار عديد املدن واملناطق السياحية يف اجلزائر، بأن املعلومات ا
ر ختتلف من كل النواحي، سواء على مستوى الوضع األمين، أو قبل زيارته كلها سلبية، قائمة على تسويد صورة اجلزائر، إال أنه ملا زار أغلب املدن وجد األمو 

اإلعالم والرتويج السياحي التقاليد املوجودة، ذهنية اجملتمع اجلزائري، البنية التحتية، اليت يرى بأهنا جد إجيابية، يردف ويقول أنه يرجع اللوم يف هذا لغياب 
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عف التنمية السياحية، وهذا بالنظر إىل كوهنا تفتقر آللية إيصال املعلومة للجمهور املستهدف، سواء . وعلى هذا تبقى آلية التسويق السياحي نقطة ض32للجزائر
 يف الداخل أو يف اخلارج.

  ضعف البنية التحتية:-1

لتسعرية إن ضعف نوعية النقل واملواصالت من خالل عدم قدرهتا على خدمات نقل كمية ونوعية متكيفة مع الطلب، زادت حدة من خالل إضافة ا
جتاه اخلارج. باإلضافة إىل املبالغ فيها مقارنة مع املمارسات الدولية، وسوء الربط اجلوي باجتاه اجلنوب يضاف إليه عدم التنسيق يف رحالت الربط عند املغادرة با

للسياح، وقوانني ال تسمح بتوطني العمليات عدم وجود بنوك وخدمات مالية متكيفة، وضعف وسائل الدفع العصرية على مستوى البنوك واملؤسسات املستقبلة 
 . 33سواء بالنسبة لالستقبال أو إيفاد السياح للخارج ، وتعارض طريقة متويل االستثمار والنشاط السياحي مع طبيعة االستثمار السياحي

 تحدي متعلق بسلوكيات أفراد المجتمع مع السائحين:-4

يا خاصة انتشار لبعض السلوكيات واليت تؤثر بدرجة كبرية يف القطاع السياحي هلذه الدول، حيث جند جند يف جمتمعات الدول العربية ودول مشال إفريق
تغالل املادي، ان طبقة كبرية من االفراد يف هذه اجملتمعات تفتقد للوعي بطريقة التعامل الصحيحة مع السائحني، حيث جندهم يتعاملون معهم من باب االس

 ت مثل املتسولني.وأحيانا املضايقات من الفئا

 أساس هي اليت امالتجملا على تعتمد اليت كتلك قيمة، أقل اهنأ على املهن بعض إىل ينظر أنه جند وقيمه اجلزائري تمعجملا معتقدات إىل أما بالنظر
 لدى السياحية الثقافة ونقص واحلرفية، قليديةالت بالصناعات املرتبطة تلك أو والضيافة(، )االستقبال الضيافة خبدمات منها يتعلق ما وخاصة السياحية، اخلدمات

 حتركاته مصاريف حيث من به التكفل يستدعي مما ضيف أنه أساس على السائح إىل ينظر من فمنهم والضيف، السائح بني يفرق ال أيضا جيعله اجلزائري الفرد
 وبالعملة احمللية االستهالكيات من مداخيلها فتكون األجانب، السياح من بةالصع بالعملة مداخيل من اجلزائرية السياحة تستفيد أن فعوض واستهالكه، وتنقالته
 . 34( 2010  حبة جنوى) الوطنية

 إهمال المناطق السياحية األثرية والمرافق المحيطة: -2

املناطق األثرية يف دول ال شك أن نظافة الشارع وعلى األخص املنطقة السياحية أو األثرية تعترب عامل هام للجذب السياحي، حيث تعاين بعض 
ق السياحية، وعدم انتظام مشال إفريقيا كاجلزائر ومصر وتونس من اإلمهال وعدم نظافتها، وانتشار الباعة اجلوالني واملتسولني وعدم حتسني املظهر اجلمايل للمناط

جوال حبرية يف املكان الذي يزوره. ولن أبالغ إذا ما قلت أن حركة املرور... وغريها يعطى صورة سيئة، كما أهنا تسبب ضيق للسائح حيث أن السائح حيب الت
 السائح يهتم جبمال املكان وجودة املرافق املتاحة جنبا إىل جنب مع عراقة وأصالة املعامل األثرية.

رتب تقدمي مرافق وأماكن إقامة كما أن الفساد اإلداري املتوغل يف اإلدارة السياحية واجلهات املعنية بالرقابة على املنشآت والفنادق السياحية ي
 وخدمات سياحية غري الئقة وغري مطابقة للمواصفات القياسية، مبا يؤثر سلبا على السياحة يف دول املنطقة.

 عدم االستقرار السياسي واألمني:  -2

لربيع العريب وعدم استقرار األوضاع يف حيث يلعب االستقرار السياسي دورا مهما وذا أثر فعلي على توافد االستثمارات السياحية، ومنذ ثورات ا
 االستثمار فيها.املنطقة، باإلضافة إىل اهلجمات اإلرهابية، كلها أسباب أثرت سلبا على صورة دول مشال، مما أدى إىل جتنب املستثمرون األجانب يتجنبون 

 خاتمة:

 ال اهب السياحي القطاع أن إال اجلزائر، املغرب( إفريقيا)مصر، تونس، مشال دول اهب تزخر اليت السياحي القطاع مقومات من الرغم على ميكن القول يف األخري أنه
 اللوايت املغرب و مع مصر وتونس باملقارنة للمداخيل حيوي كمورد يعترب والذي اهلام النشاط االقتصادي هذا يف متأخرة الزالت اجلزائر أن حبيث متفاوت زال

 .فيه ملحوظا تقدما حققوا
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فاألداء السياحي هلاته الدول ضعيف سواء من حيث استقطاب السياح الوافدين أو من حيث نسبة مسامهته يف الناتج احمللي، أو حىت من حيث لكن رغم ذلك 
ول املنطقة ومرد ذلك بالدرجة األوىل إىل األحداث السياسية وعدم االستقرار األمين يف بعض دول املنطقة والذي انعكس سلبا على كل د .اإليرادات السياحية 

ة طويلة من جهة، ومن جهة أخرى مشكلة التخطيط والرتويج للمنتوج السياحي وعدم استعمال املقومات السياحية كنقطة قوة لتصميم اسرتاتيجيات سياحي
 التميز حتقيق إىل دفهتعلمية  سأس على قائمة اسرتاتيجيات ووضع السياحي، الجملا يف املنتهجة السياسات يف النظر إعادة جيب املدى وواضحة األهداف، هلذا

 .الدويل املستوى على اإلقليمي أو املستوى على سواء املنافسة على قادرة قواعد خلق أجل من وذلك القطاع، هذا يف
 توصيات الدراسة: 

 إفريقيابدول مشال  السياحة قطاع وتنمية طويرت يف كل منا مسامهة التالية وذلك والتوصيات املقرتحات طرح ميكننا الدراسة، يف إليها املتوصل النتائج خالل من
 يف ظل التحديات اليت تواجهها:

يف القطاع السياحي وذلك من خالل مراجع قوانني االستثمار يف القطاع السياحي وجعلها أكثر مرونة جللب  إفريقياتشجيع التعاون والشراكة بني دول مشال  -
 املتوقفة. السياحية املشاريع اجناز وترية املستثمرين. باإلضافة إىل تسريع

 أن التجارب هذه بينت وقد املستدامة واملمارسات اخلضراء، السياحة جمال يف وخصوصا العربية البلدان بعض جتارب من االستفادة إفريقيادول مشال  حماولة -
 السياحة. قطاع وتنمية حالسيا  استقطاب زيادة يف عامال مهما تعد الضيافة وحسن املقدمة اخلدمات وجودة اجملتمع ثقافة

 الوجبات وأسعار الفنادق، يف اإليواء كأسعار اجلزائر مثال يف فاحشا غالءا   األخرية هذه أسعار تعرف إذ املقدمة، السياحية اخلدمات أسعار مراجعة ضرورة -
 املطاعم . يف املقدمة

 الوطنية السياحة خدمة يف احلديث التكنولوجي استغالل التطور السياحي وحماولة نتجللم األمثل والرتويج التعريف أجل من السياحي باإلعالم اجلاد االهتمام -
 .هاته املناطق يف السياحية عن املناطق ومسبقة واضحة صورة السائح إلعطاء وذلك التواصل االجتماعي ومواقع شبكة االنرتنت كاستخدام

 املرقمنة السياحية اخلرائط وٕاعداد (NTIC)احلديثة  واالتصال اإلعالم تقنيات تبين خالل من يف دول مشال افريقيا للسياحة والتسويق الرتويج دور تفعيل -
 .السياحة وزارة مواقع وخاصة االلكرتونية السياحية املواقع على ووضعها (SIG)اجلغرافية  املعلومات نظام باستعمال

 اليت االستقبال و الضيافة حبسن منها تعلق ما سيما وال هبا دوليا املعمول واملعايري تتالئم السياحي، اجملال يف البشرية للموارد والتدريب التأهيل برامج وضع -
 إفريقيايف دول مشال  .اإليواء السياحي مؤسسات يف العاملون إليها يفتقد

 . الدويل الطريان لشركات املنافسة باب تحباحرتام املواعيد وف اجلوي النقل خدمات وحتسني السياح وأذواق لتوقعات املالئمة السياحية اخلدمات حتسني -

 الصحراوية السياحة وتشجيع الشمال سياحة الريف يف اجلزائر واملغرب مثل هبا تتميز جديدة سياحية منتجات تنمية خالل من السياحية املنتجات تنويع -
 .سطاملتو  البحر األبيض حوض يف تنافسية مبزايا اجلزائر واملغرب فيه تتمتع سياحي كمنتوج

 عملية يف اجلامعة إشراك ضرورة مع السياحي امليدان املخابر يف جتريها اليت والبحوث العلمي البحث خمرجات من االستفادة خالل من اجلامعة دور تفعيل -
 .قيوالفند السياحي للتكوين املهين املاسرت يف فروع أو معاهد متخصصة آو مدارس وطنية بإنشاء البشرية املوارد وتأهيل تكوين

 الرتويج على وقادرة السياحية األنشطة احتضان ومتمكنة من واعية سياحية جمتمعات جعلها وحماولة اجملتمعات لدى هاته البيئي الوعي ثقافة نشر ضرورة -
 السياحية . ملنتوجاهتا

 قائمة المراجع 

ة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، ، مذكر -مثال والية بومرداس–السياسة السياحية والتنمية في الجزائر أبركان فؤاد،  .1
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جمموعة من املركز السياحي هو كيان متكامل ومتنوع تتوافر به كل مقومات املدنية وهي تتكامل وظيفيا فالنشاط الرئيسي واملتمثل يف السياحة ختدمه  .28
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